
������Developer وا�ـOracle data base server               	���� ا�ـ ���   و "�! � ا�
  

 ١

#�$��'# ا& ا��$�% ا�  
Steps of installing Oracle data base server version 9i 

وبر ثم الربط بينهما للبدء فـى       يلتوضيح خطوات تنصيب االوراكل سيرفر ثم الديف       الهدف من هذا الكتاب هو    

  .Oracleعمل برامج قواعد البيانات باستخدام 

  Freeبه   يوجدHard disk من اقسام القرص الثابت قبل البدء فى عملية التنصيب يرجى اختيارقسم

space 5  ولتكنGB ثم بعد ذلك نقوم بانشاء عدد اربع ملفات جديده ولتكن اسماؤها هى.  

SRVR,DVLPR,P17,DSNR  حيث يخصص الملـف SRVR   لملفـات Oracle server  و الثـانى

ـ   developerللـ قيـة و لعالجـة االخطـاء  فـى          لتر patch17 ويستخدم ال  patch17 والثالث لملفات ال

مجموعة   وهو برنامج اختيارى اذ لم يتوفر فال ضرر ويمكتك الحصول عليه من منتدىdeveloper  الـ 

 واستخدم خاصية البحث فى المنتدى اما        الرائع )wwwwwwwwwwww....arabougarabougarabougaraboug....orgorgorgorg .(مستخدمى اوراكل العرب  

  .designerملفات الـلهو الملف االخير ف

  االن نبدأ
ـ  المكان الذى خصصغيرعلى الهارد وليكن فى مكان ) او االصدار الذى معك(اسطوانات3 انسخ الـ*   لـ

ده تلو االخـرى دون طلـب   ح فى تنصيبهم وا oracle installerوذلك حتى يبدأ الـاالربع ملفات السابقه 

  .ادخال االسطوانات ومشاكل النسخ

 ادخـل الـى   outo run واذا لم تعمل ايقونة ال SET UP واضغط على DISK1سطوانه ادخل فى اال*

install  ثم win32١( فيظهر الشكل(  

   
DEF١(ا�(  
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يظهر فى المستطيل االول المكـان  ) ٢( ليظهر الشكل nextغط وهذه الشاشه ما هى اال شاشه ترحيب  اض
   ثم فى المستطيل الثالثamerب اسم وليكن مثال الذى قمت بنسخ االسطوانات فيه والمستطيل الثانى يطل

 ملفـات  3 الذى انشأناه قبل عملية التنصيب مع   SRVR وذلك لتحديد الملف االول  browseاضغط على 
  )٢(اخرى كما بالشكل 

  
  )٢(الشكل 

  وهو شاشه توضح المنتجات المتاحه للتنصيب اختر االختيار االول ) ٣( ليظهر الشكل nextاضغط *
  

  
  ٣الشكل 
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فضل االختيـار االول النـه   ي لتظهر شاشه تخيير بين انواع قواعد البيانات و nextاضغط *  
علـى جهـاز واحـد      (تيار الثالث فهو االستخدام الشخصى       اما االخ  client\server نظام الشبكات       يدعم
  ٤اختر الالختيار االول كما بالشكل)فقط

  
  ٤الشكل

  ٥مطلوب او الهدف من التنصيب اختر االختيار االول كما بالشكل لتظهر شاشه تحديد ال nextاضغط 

  
  ٥الشكل 



������Developer وا�ـOracle data base server               	���� ا�ـ ���   و "�! � ا�
  

 ٤

  
  ٦ كما بالشكل port no لتظهر الشاشه التى تحدد رقم المنفذ  nextاضغط *

  
  ٦الشكل 
  

  ORCL ادخل اى اسم وليكن SID&global data base name لتظهر شاشه مهمه تطلب  nextاضغط ***
  ٧كما بالشكل ا سوف نستخدمه اثناء عمليه الربط النن جيداتذكر هذا االسمو

  
  ٧الشكل 
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  ٨كما بالشكل مسار الملف الذى سوف تنزل فيه الملفاتى لتظهر شاشه بها مستطيل يحتوى عل nextاضغط *
  

  
  ٨الشكل 
  

  ٩ اضبطها على اللغة العربية كما بالشكل character setـ  لتظهر شاشه تحديد ال nextاضغط *

  
  ٩الشكل 
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  ١٠الخ كما بالشكل...... المدخله واسماء الملفات  لتظهر شاشه تحتوى على ملخص للبياناتnextغط اض*
   

  
  ١٠الشكل

  ١١ لتبدأ عمليه التنصيب كما بالشكل install  اضغط *

  
  ١١الشكل 
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  ١٥و١٤و١٣ و ١٢ثم تأخذ عمليه التنصيب فى االستمرار و الزياده كما بالشكل 

  
  ١٢الشكل 
  

  
  ١٣الشكل 
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  ١٤الشكل 

  
  ١٥الشكل 
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بعد امتالء الشريط المنزلق ذو اللون االزرق  تظهر الشاشه التى توضح االجزاء التى انتهت واالخرى 
  ١٦اآلخذه فى االنتهاء كما بالشكل 

  

  
  ١٦الشكل 

  ١٧كما بالشكلoracle data base configuration assistant فى تنصيبoracle installerثم يبدأ 
 

  
  ١٧الشكل 
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 تخصيص كلمات السر بعد االنتهاء منها تظهر شاشة ممكن ان تاخذ هذه العمليه مزيد من الوقت ولكن
passwards  ١٨ للمسخدمين كمابالشكل.  

  
  ١٨الشكل 

 وفى هذه الشاشه اذا MANAGER وكلمه مروره هى DBA له صالحيه  systemمن المعروف ان 
كلمات السر لكل المستخدمين الذين انشأتهم شركة  ايضا تغيير ناردت تغييرها  اعرفها جيدا و يمك

Oracle  
 . ١٩كما باشكل  password managementوذلك بالضغط على زر  

    
  ١٩الشكل 

  
   مره اخرى قتظهر الشاشه االخيره okلترجع االلشاشه السابقه ثم ثم اضغط okثم اضغط 
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  . ٢٠ بنجاح عملية التنصيب كمابالشكل بانتهاء ووالتى تخبرك
  

  
  ٢٠الشكل 

  ٢١ ثم نعم لتأكيد عملية الخروج كما بالشكل Exitاضغط 

  
  ٢١الشكل 

  اآلن انتهينا من المرحلة االولى وهى تنصيب السيرفر
  نبدأ االن فى المرحلة الثانيه وهى تنصيب الديفيلوبر

دم مـستخ ال الشاشات التى يـدخل فيـه         لعمل  يسخدم لعملية التطوير مثال    developerان ال   من المعروف   
 وستخدم ايضا النشاء التقارير التى تزود المسخدم بالمعلومات  form builderالبيانات وذلك من خالل ال 

  . اسخدامات اخرى  لهاالتى developer وايضا باقى ادوات الـreport builderوذلك من خالل الـ
 مع مالحظة ادخال اسم  لتظهر اول شاشه وهى شاشة ادخال البيانتاتset upاالن اضغط على ايقونة الـ*

 وهو كما نعرف  location  احرف  وأيضا تحديد الـ   ٥ بحيث اليزيد عن   oracle home  للـ 
 ربيهـ  ايضا ال ننسى اختيار اللغة العdeveloper الذى انشأناه لملفات الـ DVLPR اسمه  الملف الذى
  .٢٢كما بالشكل 
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  ٢٢الشكل

 لتظهر شاشه تحديد الطلوب تنصيبه اختراوال ok لتتكرر هذه الشاشه مره اخرى و اضغط okاضغط 
Oracle Forms Developer ٢٣  كما بالشكل.  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٢٣الشكل 
   اختر من هذه الشاشه Oracle Forms Developer    فى تنصيب الـ للشروعOKاضغط 

 .٢٤االختياراالول كمابالشكل رقم 
  

  
  ٢٤الشكل
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  No اختر منه ٢٥ فيظهر الشكلokاضغط 

  
  ٢٥الشكل 
  

  hnstallation was successfulنصيب العاديه حتى تحصل على رسالة تاستمر فى خطوات ال
  ستمر فى الخطوات لكن اختراو  set up ابدأ مره اخرى من البدايه اضغط على ايقونة الـ 

Oracle Report developer  ٢٦  كما بالشكل.  
 
  

  

  

  ٢٦ الشكل
  installation was successfulاستمر فى خطوات التنصيب العاديه حتى تحصل على رسالة 

   

ـ        واآلن نبدأ  المرحلـة     developerاالن قد انتهينا من المرحلة الثانيه تنصيب ال
  Oracle server and the Developerالثالثة وهى مرحلة الربط بين الـ

Steps of connection between the data base server and the developer 
Oracle net8 easy config  �� oracle for windowsNT �� all programs ��start  ��T�U %V 

 DEF���٢٧آ��   
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  ٢٧الشكل 

  ٢٨ كما بالشكل  next ثم اضغط add a new service ثم اضغط seviceادخل اى اسم للـ

  
  ٢٨الشكل 

  next ثم اضغط ٢٩تقل الملفات اختر كما بالشكل ثم بعد ذلك تظهر نافذة بروتوكول 

  

 DEF٢٩ا�  
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� ab�c` 	_^� ا[# ا��\�] �debthe host nameوزg�!hا� ����	 g�i je^kى ادaا� #]nا hوه  %E	 #� اذا 
j�T�U qb Dkاد jb�r	start وزg�!و qb sوذ� XP q^i %��! s�^آ #u my compute ا�ـ vو��  shortcut 

 �ekا q^iا %V #ucomputer name م�Vا `gx	  full computer name DEF���  .٣٠ آ�� 

   DEF٣٠ا�  
  �� ���{� 	_^{� ا�{ـ      next   ا~{|}�deb    SID             ���}�	 �}�^�i ء�}�uا اg}�� #}]nا اa}ه � و�{ h	a}eآ� ا s}� �}^U q}�c	a}آ
�b��jbا�'�r	 #� اذا.��T�U %V start #u all program #uOracle #u oracle enterprise manager console  

 فيعطيك اسم قادة البيانات  وفى الجزء االيسر من نفس الصفحة كل المعلومات عـن  databases   ثم اضغط على 
  .٣١ كما بالشكل data baseال

  ٣١االشكل    
  ٣٢ فتظهر شاشة اختبار الوصله كما بالشكل  nextاضغط 
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  ٣٢الشكل 

  ٣٣كما بالشكل  لتالية والتى تشير الى نجاح عملية الربط  فتظهر الشاشه اtest serviceا ضغط 
  

  ٣٣الشكل   
  ٣٤  فتظهر الشاشه االخيرة التمام عملية االتصال كما بالشكل  doneاضغط 
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   التمام عملية االتصال  مهال حتى االن لم تتم عملية االتصال   ولكن يتبقى اخر خطوه finishاضغط 
   تحتاج الى تركيزوهى  ***منقوله من مقال لالستاذ عمر باعقيلوهى  ****

   اليس كذلك  SRVRاذهب الى الملف الذى انزلنا فيه قاعدة البيانات واتفقنا ان اسمه 
 انسخ هذا الملف و الصقه فى مكان بعيد  adminسمه اتجد فيه ملف  net work سمهاتجد فيه ملف 

  "ملف السيرفر"اسمه الى  وغير
 net80ملف اسمه فيلوبر  تجد فيه  الذى انزلنا فيه ملفات الدي DVLPRنكرر هذه العمليه لكن مع الملف 

 انسخ هذا الملف ايضابجوار اخيه وغير اسمه الى ملف adminادخل فيه تجد فيه ملف اسمه ايضا 
  الديفيلوبر

  وتذهب لكى تشرب مثال.....ممكن ان تأخذ مهله بسيطه 
  ...هنيئا

  ثم الـى net work الملف  وادخل الىالملف الذى انزلنا فيه قاعدة البيانات SRVRاالن ادخل الى الملف 

 والملـف الثـانى هـو       tnsnames.ora" تجد فيه بعض الملفات يهمنا منهم ملفين همـا           adminالملف  
sqlnet.ora"  

  ثـم الـصقه   admin ثم    net80 ثم     DVLPR واذهب الى الملف     tnsnames.ora اآلن انسخ الملف    
  .داخله

  . حتى يتم استبداله okختر نعم او ا" هذا الملف موجود هل تريد استبداله "تظهر رساله 
 قم بتغيير ����ADMIN����sqlnet.ora SRVR����NETWRORKثم الملف الباقى داخل المسار

  .small  الكلمهوفرح  الاحظ ان كل sqlnet.old بحيث يكون شكله النهائى old     الى oraامتداده من 
  DVLPR ايضا نكرر نفس العملية مع نفس الملف لكن فى الملف 

نجد مجموعة ملفات منها ملف اسمه  admin ثم الى الملف net80 ندخل الى الملف DVLPRلف من الم
sqlnet .ora  تغير ايضا امتداده الى old  بحيث بكون شكله النهائى sqlnet.old    الحـظ ايـضا ان كـل 

   ..... smallالحروف 
  مالحظه

  ى تعديالت على محتواهما   قبل عمل اDVLPR وSRVR فى كل من المجلدين  adminنسخنا الملف 
دون ـ بadminالنه اذا فشلت معك عملية االتصال فى المره االولى التى تحاول فيها  يكون معك الملف 

 وتضع الملفين الخام مكانهما  DVLPRو SRVR فى كل adminتعديل ويمكن ايضا ان تحذف الملف 
  د ـديـمن ج server& developer لتنصيب ال حاول االنصال من جديد دون الحاجه وت

  .عالـثال  وبهذا بكون قد تم االتصال ف م tigerو  scott   بــ form builderاالن يمكنك استعمال ال
  

  
  

  

  

  

  

  

  


